
No Hizmet Adı Açıklama 
Sunulduğu 
Platform 

1 Tek Pencere sistemi e-başvuru işlemleri 

Tek Pencere Sistemi ile ithalat ve ihracatta aranılan belgelere 
başvuru e-devletten elektronik ortamda yapılmakta, bu 
belgeler gümrük beyannamesine elektronik ortamda 
eklenebilmektedir. Sisteminde halihazırda 21 paydaş kurum 
ile birlikte 154 belge Tek Pencere Sisteminde işlem 
görmektedir. 

e-devlet 

2 İhracat işlemleri 
Kağıtsız ihracat uygulamaları kapsamında ihracatta tüm 
beyan ve belge ibrazı işlemlerinin gümrük idaresine  
gelmeksizin sistem üzerinden yapılması mümkündür  

Bilge Sistemi 

3 Liman Tek Pencere Sistemi 

Liman Tek Pencere Sistemi ile Geminin limana varışından ve 
çıkışından önce Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
İçişleri Bakanlığı tarafından istenilen bilgiler, acenteler 
tarafından tek bir veri tabanından elektronik olarak 
girilmekte, bu kamu kurumlarınca verilen izinler ve yapılan 
işlemlerin sonuçları sistem üzerinden görülmektedir. 

e-devlet 



4 
İhracatta/ithalatta yerinde gümrükleme başvuru 
işlemleri 

Dış ticaret erbabımızın ihracatta yerinde 
gümrükleme/ithalatta yerinde gümrükleme izinleri için 
hazırlamış oldukları başvuru dosyalarını, 
“https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-yetkilendirilmis-yukumlu-
elektronik-basvuru-sistemi--4665” Adresi üzerinden internet 
vasıtasıyla Bölge Müdürlüklerimize göndermesi mümkündür. 

e-devlet 

5 İzinli gönderici/izinli alıcı başvuru işlemleri 

Dış ticaret erbabımızın izinli gönderici/izinli alıcı izinleri için 
hazırlamış oldukları başvuru dosyalarını, 
“https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-yetkilendirilmis-yukumlu-
elektronik-basvuru-sistemi--4665” Adresi üzerinden internet 
vasıtasıyla Bölge Müdürlüklerimize göndermesi mümkündür. 

e-devlet 

6 Yetkilendirilmiş Yükümlü başvuru işlemleri 

Dış ticaret erbabımızın yetkilendirilmiş yükümlü  izinleri için 
hazırlamış oldukları başvuru dosyalarını 
“https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-yetkilendirilmis-yukumlu-
elektronik-basvuru-sistemi--4665” Adresi üzerinden internet 
vasıtasıyla Bölge Müdürlüklerimize göndermesi mümkündür. 

e-devlet 

7 
Her konuda başvuruların elektronik ortamda 
yapılması (fazla mesai, yolluk ödemelerine ilişkin 
başvurular vb.)  

Başvurular KEP üzerinden e-dilekçe ile yapılabilmektedir.  

8 
Vergi ödemelerinin tamamen internet 
bankacılığı kullanılarak yapılması  

Vergilerin saymanlığa gitmeksizin ödenmesi 
mümkündür. 
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9 Bağlayıcı Tarife Bilgisi verilmesi 

Yükümlüler bağlayıcı tarife bilgisi başvurularını e-devlet 
üzerinden de yönlendirilebildikleri Bakanlığımız web sitesinde 
bulunan Bağlayıcı Tarife Bilgisi E-Başvuru Sistemi aracılığıyla 
online olarak yapabilmektedir. Söz konusu başvurular 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince 
değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. 

e-
devlet/Bakanlık 

web sayfası 

10 Trafik Şahadetnamesinin sorgulanması 
Münferit olarak ithal edilen motorlu karayolu taşıtlarının 
trafiğe tescili için gerekli bir belge olan trafik şahadetnamesi 
bilgilerine ulaşılması mümkündür. 

e-devlet 

11 Dahilde İşleme İzinlerinin Verilmesi 

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrük idarelerinin 
vereceği Dahilde İşlem İzni ile işlem yapmak isteyen 
firmalar başvurusunu, ekli belgeleri de sisteme yüklemek 
suretiyle gümrük idaresine gitmesine gerek kalmadan 
yapabilmektedir.   

e-devlet 

12 
Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzinlerinin 
Verilmesi 

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında 
gümrük idarelerinin vereceği gümrük kontrolü altında 
işleme izni ile işlem yapmak isteyen firmalar 
başvurusunu, ekli belgeleri de sisteme yüklemek 
suretiyle gümrük idaresine gitmesine gerek kalmadan 
yapabilmektedir.  

e-devlet 

13 Nihai kullanım izni başvuru işlemleri 

Gümrük mevzuatı çerçevesinde belirlenmiş şartlara bağlı 
olarak indirimli ya da sıfır gümrük vergisi uygulanması esasına 
dayanan nihai kullanım uygulaması kapsamında gümrük 
idaresince düzenlenen nihai kullanım izinlerine ilişkin bilgiye 
ulaşılması mümkündür. 

e-devlet 

14 
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları başvurularının 
yapılması ve değerlendirilmesi 

İthal edilen eşyanın fikri sınai mülkiyet haklarının ihlaline 
ilişkin Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulması 
mümkündür. 

Bakanlık web 
sayfası 



15 
Laboratuvarlarda devam eden analiz sürecinin 
takibi 

Yükümlüler gümrük laboratuvarlarında tahlile tabi tutulan 
eşyalarıyla ilgili süreci (beyanname muhteviyatı eşyanın 
tahlile gönderildiği eşyanın tahlil aşamasında olduğu tahlil 
işleminin sonuçlandığına ilişkin bilgiye) e-devlet üzerinden 
takip edebilmektedir. 

e-devlet 

16 Geçici İthalat İzninin Verilmesi 

Geçici ithalat rejimi kapsamında gümrük idarelerinin 
vereceği geçici ithalat izni ile işlem yapmak isteyen 
firmalar başvurusunu, ekli belgeleri de sisteme yüklemek 
suretiyle gümrük idaresine gitmesine gerek kalmadan 
yapabilmektedir.  

e-devlet 

17 Hariçte İşleme İzninin Verilmesi 

Hariçte işleme rejimi kapsamında gümrük idarelerinin 
vereceği hariçte işleme izni ile işlem yapmak isteyen 
firmalar başvurusunu, ekli belgeleri de sisteme yüklemek 
suretiyle gümrük idaresine gitmesine gerek kalmadan 
yapabilmektedir.  

e-devlet 

18 

Yabancı plakalı taşıt getirilebilmesi için gerekli 
olan yurtdışında yerleşiklik şartının (son 1 yıl 
içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında 
bulunulması) sağlanıp sağlanmadığının  
sorgulanması 

Yabancı plakalı hususi taşıtların gelmesinden önce kişiler 
son 1 yıl içerisinde yurt dışında geçirdikleri süreyi 
öğrenebilmekte ve araç getirme hakkı olup olmadığını 
anlayabilmektedir. 

e-devlet 

19 Taşıt Ön Beyan Uygulaması 

Yabancı plakalı hususi taşıtların araç ve şoför bilgilerini 
ülkemize gelmeden önce iletmeleri sağlanarak 
geldiklerinde işlemlerinin daha kısa sürede 
tamamlanması sağlanmıştır. 

e-
devlet/Bakanlık 

web sayfası 

20 
Kişisel Kullanıma mahsus yabancı plakalı 
taşıtların giriş ve çıkış işlemlerinin sorgusu 

Taşıt sahipleri kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı 
taşıtların giriş ve çıkış işlemlerini sorgulayabilmektedir. 

e-devlet 



21 

Taşıtsız çıkışlarda, Türkiye'de bırakılan yabancı 
plakalı taşıtın başkası tarafından 
kullanılmayacağına ilişkin taahhütname 
verilmesi 

Araçlarını ülkede bırakıp başka vasıtalarla yurt dışına 
çıkacak kişiler, yurt dışında bulundukları süre zarfında 
aracın kullanılmayacağına dair taahhütnameyi gümrük 
idaresine gitmeksizin verebilmektedirler.  

e-devlet 

 


